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Asukasluku  190847  

  (1.1.2013) 
 

alle 6  10 %  

alle 25  34 %  

yli 65  20 % 

  

25-64  52 %  

Oulu on Suomen viidenneksi 

suurin kaupunki ja  

Skandinavian pohjoisten alueiden 

suurin kaupunki. 

 

  Suomen nuorin väestö  

  Alle 15-vuotiaita on noin 21% väestöstä - koko maassa noin 17,5%  

  Keski-ikä on 34,5 vuotta  

 



Näkökulmia oululaisuuteen 

 

Oulu on nuoria ihmisiä, asennetta ja omaperäistä ilmapiiriä. 

 

 Oulu joustaa ja tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia. 

 Oulu on kristallipallo. 

 Oulu on bisnestä ja kansainvälisyyttä. 

 Oulu on iso kaupunki keskellä Suomea. 

 

 Uusi Oulu on muutosta, asennetta ja tahtoa. 

  

Oulu on enemmän tekoja, vähemmän sanoja 

 



Vuonna 2020 Oulussa on uuden sukupolven sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä, jossa 
painottuu kansalaiskeskeisyys, ennaltaehkäisy, teknologioiden hyödyntäminen, palveluiden 
parempi saavutettavuus ja monikanavaisuus sekä sujuva tiedonkulku eri toimijoiden välillä. 

 



Liikkuvia osia toimintaympäristössä 

• Uuden Oulun rakentaminen 

– yhdistymishallitus ja –organisaatio 

– vaalit ja uudet päättäjät 

 

• Uuden Oulun päätökset 

– palvelumalli 2020 – palveluverkkosuunnitelma 2013-2020 

 

• STM vaihdokset  ja palvelurakenneuudistus 

– kansliapäällikkö 1, 2..., ministeri 1, 2, 3... 

– ”Avaus toteuttaa kunta- ja palvelurakenneuudistusta...” 

 

• Hankkeen sisäiset haasteet 

– rahoitus ja tekijät 
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Tulevaisuus tehdään yhteistyössä 
Kuopio 

Tampere 

Espoo 

Eksote 

Oulunkaari 

Forum Virium 

 

Oulun seudun 

ammatti-

korkeakoulu 

Oulun yliopisto 

Kuntaliitto, 

Innokylä 

Soste 
 

 

 



Oulun kaupunkistrategia 
 •Kaupungin elinvoimaisuus 
•Itsenäinen elämänhallinta 
•Asukkaiden hyvinvointi 
•Asukkaiden turvallisuus 
•Asukkaiden tarpeet 

•Kuntalaislähtöinen toimintakulttuuri   
on osa kaikkia palveluita. 
 
•Avoin innovaatioympäristö tukee aktiivista 
osallistumista toimintojen ja palvelujen kehittämiseen.  
 
•Alueellinen tietojärjestelmäkokonaisuus  
on kustannustehokas ja toimintaa tukeva. 
 

•Asukkaiden osallisuus ja vaikuttaminen 
•Terveyttä ja hyvinvointia edistävät valinnat 
•Vuorovaikutus 
•Tasokas johtaminen 
•Hyvinvoiva henkilöstö 

 



Rahoituspäätös 10.4.2013 STM 

myönnetty valtioavustusta   1 000 000 euroa 

hyväksytty kustannusarvio 1 333 334 euroa 

 

ajalle 1.4.2013-31.10.2015 

 

 

50% anotusta > tarkennettu hankesuunnitelma rahoituslaskelmineen 31.5.2013  

 

2. Haaste: Avauksen henkilöstö vaihtunut kokonaisuudessaan kehittämisvaiheen alkaessa! 

 



Rahoituspäätös > suunnitelman muutos 

•Kuntalaislähtöinen toimintakulttuuri   
on osa kaikkia palveluita. 
 
•Avoin innovaatioympäristö tukee aktiivista 
osallistumista toimintojen ja palvelujen kehittämiseen.  
 
•Alueellinen tietojärjestelmäkokonaisuus  
on kustannustehokas ja toimintaa tukeva. 
 

Painotus: ikäihmiset 

Business Oulu jatkaa 

Priorisointi 

2 henkilövähennystä (pp ja pt) 
Investoinnit pois 

Asiantuntijapalveluisssa vähennys 



Hyvinvoinnin palvelutarjotin 

• Asioidaan sähköisesti  
• Monipuoliset palvelut ja palvelujen 
tarjoajat  
tukevat arjen hyvinvointia 
 
 

 
 

Hyvinvointitietoisuus ja  
teot kasvavat 
 

•Konsultoivat 
tukipalvelut 
•Erikoispalvelut 

Hyvinvointi ja siitä 
huolehtiminen 
 
Tietoisuus ja vastuu 
omasta ja läheisten 
hyvinvoinnista. 
 
Hyvinvointia edistävä 
toiminta päivittäisessä 
arjessa.  
 
Arjen ympäristö ja yhteisöt 
hyvinvoinnin tukena. 
 
 
 
 
 
 
 

Virtuaalinen elämäntapaohjaus, pelilliset tietopaketit, teknologia arjen tukijana, sähköinen 
neuvonta ja palveluohjaus, etäpalvelut. 
 



• Kokoaa yhteen yksityisen-, kolmannen, sekä julkisen sektorin palvelun 
tuottajat 

• Kuntalaisen käytettävissä 24 h viikon jokaisena päivänä 

• Visuaalinen, houkutteleva, pelillinen (koukuttava) 

• Antaa kuntalaiselle kokonaiskäsityksen alueellisesta palveluvalikoimasta 

• Mahdollistaa kuntalaisen valinnanvapauteen perustuvaa omaehtoista 
palvelujen hankintaa ( palveluseteli – hanke)  

• Antaa tietoa, tukea ja työkaluja omaan hyvinvoinnin ja toimintakyvyn   
tavoitteellisen ylläpitoon ja edistämiseen 

• Tarjoaa kuntalaisille palveluita yli perinteisten organisaatiorajojen 
hyvinvoinnin näkökulmasta 

• Mahdollistaa julkisen toimijan omien hoito- ja palveluprosessien 
kehittämisen 

• Lisää eri tuottajien tasavertaisuutta hyvinvoinnin markkinoilla 

Hyvinvoinnin palvelutarjotin 



Palvelutarjotin 

http://www.youtube.com/watch?v=A748szQtMfU&list=PLkcwgUIxt-HnMoV-BHLjQalTDStEsceTb&index=1


Sähköiset palvelut 

Palveluhakemisto SADe 
Sähköinen palveluseteli 

Mielenterveystalo SADe 

Uudet sähköiset palvelut 

”Virtuaalinen olohuone” 

Avaus: sähköinen palvelutarjotin 

otometri -projekti 

innov. hankinta 

Tietoa, itsearviointia 

Hyvinvointia 

Palveluita 

Palveluohjaus 
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Alueellinen potilastietojärjestelmäkokonaisuus 

• Alueellisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin suunnittelu alueellisena 
yhteistyönä 

• Alueellinen sähköisen palvelun ratkaisu 

 

• Tietojärjestelmien hallittu uudistaminen tavoitteiden mukaisesti 

• yhden installaation strategia, tietojen yhteiskäyttöisyys 

 

• Alueellisen toiminnanohjauksen kehittäminen 

• yli hoitoketju- ja organisaatiorajojen 

• tiedolla johtaminen, sähköinen hyvinvointikertomus 

 

Terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa on käytössä 
 kustannustehokas ja toimintaa tukeva ja sekä ammattilaisia että asiakkaita palveleva  
alueellinen tietojärjestelmäkokonaisuus 

 



Avaus 

Onion/Ouka         KA OYS Erva 
”Pohjois-Suomen 

Vakava” 

KA Kuntaliitto/STM 

Toiminta 
Tarpeet 

Toiminta 
Tarpeet 

Tietojärjes-
telmät 

Palvelut Palvelut 

Tietojärjes-
telmät 

OYS Erva 

Yhteistyö 

Ouka ja PPSHP/Kaste -hanke 

Ouka Tietohallinto, KA -hanke 

Sos ja th toiminta 

KA työ Yhteistyö KA-hankkeiden kanssa 

Kuntalaiset Ammattilaiset Organisaatiot 
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ARVIOINTI 
 

Inno-vaatio-
tiimin 
käsittely 
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OHJAUS FAST 
TRACK-polulle 

 
 
 
 

 

OHJAUS IDEA-
TREFFEILLE 

4 

4 

 
 
 

 
 
 
 
YHTEISEN 
KEHITTÄ-
MISTASON 
LÖYTÄ-MINEN: 
 

Tuotetestaus 
 
Tuotekehitys 
 
Tutkimus ja 
kehitys 
 
Rahoitus-mallit 

 
 

 
 

5  
 
HANK-KEISTUS: 

 
Yhteys  
kehittämis-
kumppa-neihin 
 
Yhteys 
rahoittajiin 
 
Hanke-
suunnitelman 
laatiminen 
 
Seurannasta 
sopiminen 

6 
KÄYN-NISTYS: 
 
Projekti 
käyntiin 
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Kuntalaisten ja ammattilaisten aktiivinen osallistuminen  
toimintojen ja palvelujen kehittämiseen 

Hyvinvointi-ideoiden käsittelyprosessi/innovaatioprosessi 

AKTIVOINTI 
 

Yritykset, 
kansalaiset, 
ammattilaiset ja 
tutkijat 
 
Innovaatio-
foorumit, 
asiakas-raadit,  
Patio.fi, 
Ubi-näytöt  

IDEOINTI 
 

Innovaatio-
tehtävät 
 
Ideatreffit 
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Siirtyy: Business Oulu/Oulu Health 



Innovaatioesimerkki: Case Otometri 

- tuote: kotikäyttöinen korvatulehdusmittari lasten korvien omaehtoiseen 
seurantaan 

- Otometri Oy:n innovaatioesitys: mittarin hyödyntäminen palveluprosessissa 

- Avaus –”leima ”> Ouka esitys Sitralle >               > projektiesitys 
avoterveydenhuoltoon 

- mitataan hyötyjä palvelujärjestelmässä (käynnit, puhelut, abkuurit) 

- mitataan hoidon laatua, käytettävyyttä, turvallisuutta, tyytyväisyyttä 

- taloudellinen vaikuttavuus, kaupungin subventiomahdollisuus 

- odotuksia: 

- korvatulehdusprosessin kehittäminen, omaseurannan lisääminen 

- liiketoimintamalli, palvelutuote, markkinointirefererenssi 

- win-win 

 

 

 



                         NHG raportti 2013 





Vuonna 2015 

• Kuntalaiset ovat tietoisia alueensa toiminnoista  
ja palveluista. 

 
• Kuntalaiset käyttävät toimintoja ja palveluja hyvinvoinnin 
tukena. 

 
• Kuntalaiset saavat oikea-aikaisesti tukea hyvinvoinnin 
edistämiseen. 

 
• Kuntalaisista suurin osa huolehtii aktiivisesti omasta ja 
läheisensä hyvinvoinnista. 

 
• Kuntalaiset muodostavat itsenäisesti yhteisöjä. 

 
• Kuntalaiset osallistuvat hyvinvointipalvelujen 
kehittämiseen. 

 
• Kuntalaiset kokevat arjen turvalliseksi. 
 



Vuonna 2015 

• Hyvinvoinnin ammattilaiset kehittävät 
omaa työtään. 
 
• Kaikki palveluntuottajat saavat tasavertaisen 
markkinapaikan. 
 
• Yritykset kehittävät markkinoita vastaavia 
tuotteita  
 
• Yritysten liiketoiminta ja yritysten määrä kasvaa. 
 
• Tutkijat saavat tietoonsa keskeisimmät 
tutkimustarpeet. 
 
• Uusin tutkimustieto on käytettävissä palvelujen 
kehittämiseen. 
 
• Oulussa kehitettyä mallia otetaan käyttöön muilla 
alueilla. 
 



Vuonna 2015 

• Alueen asukkailla on käytössä kattavat 
sähköiset palvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa. 

 

• Ammattilaisilla on käytössään  toimintaa 
tukevat  tietojärjestelmäratkaisut ja tiedonkulku on 
sujuvaa. 
 

 



Budjetti 

  
KASTE 1.5.2013- 31.10.2015

Henkilöstömenot 208 283 339 157 237 678 785 118

Palvelujen ostot yhteensä, josta 118 083 196 810 154 223 469 115

Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut: 82 333 136 810 106 223 325 365

projektipäällikkö/ict-arkkitehti, PPSHP 1.4.2013 alkaen 56 333 83 685 68 023 208 040

viestintä, tiedottaminen 18 000 32 000 25 200 75 200

Matkustus- ja kuljetuspalvelut 18 000 36 000 30 000 84 000

Aineet ja tarvikkeet 500 500 500 1 500

0

Vuokrat 19 400 26 200 21 000 66 600

Investointimenot yhteensä, josta 0 0 0 0

Muut menot 3 000 5 000 3 000 11 000

Menot yhteensä 349 266 567 667 416 400 1 333 333

STM 75% 261 949 425 750 312 300 1 000 000

Ouka ja PPSHP 25% 87 316 141 917 104 100 333 333

josta Oukan osuus 12,5 % 43 658 70 958 52 050 166 667

PPSHP:n osuus 12,5 % 43 658 70 958 52 050 166 667

AVAUS YHTEENSÄ

2014

12 kk

2015

10 kk

2013

8 kk



Pankkipalvelut 
50 vuotta? 



Terveyspalvelut 2000 vuotta? 



Tulevaisuuden optiot – 2020? 



 

 

  Kiitos!  

eila.erkkila@ouka.fi 
044 703 4213 

Markus "Black Raven" Vainionpää 

 

mailto:eila.erkkila@ouka.fi

